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چكیده
امکان و ظرفیتهاي پیادهروي عظیم اربعین به مثابه يک آيین و منسک معنوي را ميتوان از زواياي
مختلف مورد مداقه قرار داد .در سالهاي اخیر به دلیل حضور گسترده زائران اربعین در عراق و آثار و
پیامدهاي جهاني آن به مثابه يک پديده آيیني عظیم ،توجه انديشمندان حوزههاي جامعهشناسي دين ،علوم
ارتباطات ،مطالعات فرهنگي ،مطالعات تاريخي و تمدني به اين موضوع جلب شده و با رويکردهاي
اجتماعي ،ارتباطي ،فرهنگي و تمدني به ظرفیتهاي آن پرداختهاند .در اين راستا ،به دلیل تماس فرهنگي
زائران كشورهاي مختلف جهان اسالم و از فِرق مختلف و برخي اديان در اين آيین مشترو معنوي ،مسئله
ارتباطات میانفرهنگي يکي از مسائل برجسته به شمار ميآيد .لذا اين سنال مطرح ميشود كه چه راهبردها
و سازوكارهايي براي تقويت همگرايي و تسهیل ارتباطات میانفرهنگي زائران ايراني و عراقي وجود
دارد؟ در اين راستا نقش گروهها و نهادهاي فرهنگي و سیاستگذاري نسبت به تحقق اين امر مهم شايان
توجه است .اين مقاله با تمركز بر ارتباطات میانفرهنگي در پي تبیین سیاستهاي مهم و اثرگذار در
افزايش همگرايي میانفرهنگي میان ملتها در راهپیمايي اربعین ميباشد .با استفاده از نظريه تطابق
میانفرهنگي سازوكارهايي مانند گفتگوي همدالنه ،پذيرايي از میهمانان ساير كشورها ،ارتباطات غیركالمي
و نظاير آن بر تقويت ارتباطات میانفرهنگي ملتهاي حاضر در اربعین در قالبهاي همگرايي،
فرهنگپذيري ،تنظیم و اتحاد ميافزايد و بر كیفیت ارتباطات آنها مطلوبیت ميبخشد و لذا حضور ساالنه
میلیونها زائر با تمايزات هويتي در امر مشترو آيیني و مذهبي ،بیانگر بسط تمدني از طريق مناسبات
انساني و ارتباطات میانفرهنگي در راهپیمايي اربعین حسیني (علیهالسالم) خواهد بود.
واژگان كلیدي :راهپیمايي اربعین ،همگرايي ،ارتباطات میانفرهنگي ،جغرافیاي فرهنگي ،جهان اسالم

* پژوهشگر جغرافیاي فرهنگي و مدرس دانشگاه

a.ahmadi@isu.ac.ir
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مقدمه

جهان اسالم هم از نظر طبیعي و هم از نظر انساني از تنوع و گوناگوني برخوردار است.
گستردگي جغرافیاي فرهنگي جهان اسالم ،زمینهساز تنوع فرهنگي و اجتماعي و مهمتر
از همه تنوع فِرق و مذاهب اسالمي است .وجود مشابهتها و اختالفات قومي ،زباني،
فرهنگي و نژادي از يک سو فرصت و از سوي ديگر تهديد تلقي ميشود .با وجود تنوع
و تکثر قومي ،نژادي و زباني جهان اسالم ،آيینها و مناسک معنوي همچون راهپیمايي
اربعین و حج ،كاركردها و ظرفیتهاي زيادي براي تقويت همگرايي و پیوندهاي مناسبات
انساني دارند .اربعین نماد وحدت و تمدن اسالمي در جهان اسالم است و حضور میلیونها
نفر زائر از مذاهب اسالمي و برخي اديان الهي ديگر در راهپیمايي اربعین ،تجليبخش
وحدت مسلمین است.

1

پرسشي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چرا بايد از منظر ارتباطات میانفرهنگي

2

به پديده بزرگ اربعین نگريست .چند عنصر كلیدي در ارتباطات میانفرهنگي وجود دارد
كه مي توان بر اساس آنها اربعین حسیني را مطالعه كرد .اولین عنصر مربوط به ارتباطگران
است .هر ساله جمعیت كثیر و چند میلیوني از شیعیان جهان در كربال و حرم مطهر امام
حسین (علیهالسالم) گردهم ميآيند و با يکديگر ارتباط برقرار ميكنند .دومین بُعد در
مطالعه ارتباطات میانفرهنگي ،عنصر فرهنگ است .ارتباط و كنشهاي متقابل گروهها و
مردمي كه در اربعین حضور مييابند بر مبناي فرهنگ صورت ميپذيرد .در واقع ارتباطات
میانفرهنگي به معناي توجه به ارتباطات از دريچه فرهنگ است .سومین مسئله مربوط
به عنصر پیام و نحوه تعامل ارتباطگران در حوزه ارتباطات میانفرهنگي ميباشد .بهطور
كلي كنشها و واكنشهاي افراد را ميتوان در فصل مشترو و يا اختالفات آنها جستجو
كرد و میزان تأثیرپذيري يا تأثیرگذاري هر يک از طرفین ارتباط در اين حوزه را بررسي
كرد .هر چه مشتركات بیشتر و قويتر باشد ،همگرايي بیشتر و بالعکس هر چه اختالفات
و فاصله و شکاف در قالب ارزشها و نگرشها بیشتر باشد ،بر میزان واگرايي ميافزايد.
- ۱به عنوان نمونه ميتوان در بررسي تعامالت ايران و عراق وجود اختالفات تاريخي در دورههاي بسیار قبل (عصر
باستان ،دوره آشوريها –  715ق .م ).و يا دورههاي نسبتاً نزديک (عثماني ها –  1511تا  1922میالدي) و دورههاي
اخیر (استقالل عراق) را رهگیري كرد (يکتا.)1381 ،
2 . Intercultural Communication
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با وجود اين ،اگرچه در اربعین ،زائران با فرهنگهاي متفاوت گردهم ميآيند و در
حالتهايي مي تواند منشأ بروز اختالفات و تفرقه باشد ،لیکن اين اختالفات در پرتو
رحمت الهي و محبت امام حسین (علیه السالم) از يک سو و حركت اجتماعي و مذهبي
به سوي قرب الهي از سوي ديگر ،ميتواند همنوايي و همفرهنگي را به ارمغان آورده و
در جهت درو م تقابل پیش برود .براي دستیابي به اين مهم بايد سازوكارهاي همگرايي
فرهنگي و ارتباطي را هم در جامعه میزبان و هم گروه مهمان شناخت.
تفاوتهاي فرهنگی در اجتماع عظیم اربعین و حضور كنشگران فعال با هويتهاي
مختلف قومي ،نژادي و فرهنگي نیازمند استفاده از اصول و قواعدي است كه بتواند
جنبههاي ارتباطي و فرهنگي اين جمعیت متکثر و متنوع را در جهت همگرايي ،مديريت
و راهبري كند .در اين زمینه ،ارتباطات فرهنگي ميتواند براي حفظ موازنه سالم بین
نیروهاي فردگرايي و اجتماع و ايجاد احساس هويت مشترو نقش اساسي داشته باشد.

هافستد ۱در مطالعه جوامع و میزان تفاوتهاي فرهنگي آنها به چهار بُعد براي تفاوتهاي
فرهنگي اشاره ميكند .فردگرايي -جمعگرايي ،اجتناب از عدم قطعیت كم -زياد ،فاصله
قدرت كم -زياد ،و مردانگي و زنانگي .هر دو سر هر يک از اين ابعاد در همه فرهنگها
وجود دارند ،اما يکي از آنها در هر فرهنگ جنبه مسلط دارد(بشیر ،1396 ،ص.)43 .

البته در ادامه دو بعد ديگر شامل «افراطگرايي-خويشتنداري و گرايش كوتاه – بلندمدت»
نیز اضافه ميشود.

بنابراين با اعتراف به چنین تفاوتهاي فرهنگي بايد مسیرهايي را براي بهبود ارتباطات
میانفرهنگي تعیین و در زمینه شکلگیري مطلوب آن گام برداشت .براي تحقق اين امر،
اين پژوهش تالش مي كند محورهاي سیاستي اثرگذار را برشمارد و آنها را بررسي نمايد.
از اين رو ،پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکار در جهت تقويت همگرايي در ارتباطات
میانفرهنگي در پي پاسخ به اين سناالت است -1:در آيین اربعین چگونه و با چه
راهبردهايي ميتوان به همگرايي در ارتباطات میانفرهنگي ملتها دست يافت؟  -2اين
راهبردها در راهپیمايي اربعین به چه صورت عملیاتي و اجرايي ميشوند؟

۱

. Hofstede
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 .7پیشینه پژوهش

بررسي پیشینه پژوهش در پايگاهها اطالعاتي و منابع كتابخانهاي نشان ميدهد گرچه در
حوزه مباني نظري ارتباطات میانفرهنگي پژوهشهاي علمي متعددي (خواجهنوري،
1394؛ يوسفزاده و فیاض1393 ،؛ شرفالدين 1388؛ گاديکانست1385 ،؛ رضي1377 ،
و  )...به نگارش درآمده است؛ اما موضوع ارتباطات میانفرهنگي و اربعین بهطور خاص
مورد توجه قرار نگرفته و لذا اين پژوهش داراي نوآوري در پژوهش است.

بشیر و شعاعي ( )1397در مقاله "ارتباطات میانفرهنگي و گفتوگوي بین اديان:

مطالعه موردي سه منسسه در انگلستان" به موضوع ارتباطات میان فرهنگي در
گفتوگوي بین اديان توجه ميكنند .هدف اين مقاله ،شیوههاي تعامل و محورهاي اساسي
گفتماني گفتوگوي بین اديان در انگلستان با رويکرد ارتباطات میانفرهنگي ميباشد .در
اين پژوهش ،با استفاده از سه سطح موجود در روش تحلیل گفتمان فركالف ۱به بررسي

سه منسسه مهم گفتوگوي بین اديان انگلستان پرداخته شده است.

فرقاني( )1396در مقالهاي تحت عنوان "رسانهها و ارتباطات میانفرهنگي بین جهان

ايراني و جهان عربي" ،با تأكید بر مسئولیت رسانهها در مسئله ارتباطات میانفرهنگي به

ارتباط میان "جهان ايراني" و "جهان عربي" ميپردازد .در اين ارتباط به عنصر اصلي
فرهنگ و تمدن جهان ايراني و جهان عربي اشاره ميكند و معتقد است كه نقش آنها در
خلق تمدن درخشان اسالمي منثر بوده است .سپس چالشهاي ارتباطي دو جهان ايراني
و عربي را بیان ميكند و علت اين چالشها را در ريشههاي تاريخي برخي اشتراكات
فرهنگي بین جهان ايراني و جهان عربي معرفي ميكند و اسالم را موجد و تقويتكننده
ارتباطات و مناسبات جهان ايراني و جهان عربي ميداند .در اين مقاله ضمن مرور تاريخي

برخي اشتراكات فرهنگي بین جهان ايراني و جهان عربي ،بر ظرفیتهاي رسانهها در به
حداقل رساندن تنشهاي میانفرهنگي ناشي از بازنماييهاي ديگرسازانه تمركز ميكند.

بیگزاد و حقپناه ( )1397در مقاله "بررسي ارتباطات میانفرهنگي كردهاي ايران با

اكراد شمال عراق" با هدف مطالعه ابعاد كم و كیف ارتباطات میان فرهنگي اكراد شمال
.Fairclough
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عراق با كردهاي ايران ،با روش پیمايشي و نمونهگیري تصادفي از  211نفر از شهروندان
كرد اقلیم كردستان عراق پاسخ سناالت پرسشنامه پژوهش خود را جمعآوري كرده است.
طبق نتايج تحقیق دو گروه داراي زبان يکسان ،قومیت ،مذهب و هويت قومي مشترو
ميباشند و اين امر از عوامل منثر در ارتباطات میان فرهنگي آنها است.

يوسفي و ورشوئي( )1388در مقاله "سفر زائرين خارجي به مشهد و تأثیر آن بر

ارتباطات میانفرهنگي اجتماعات شیعي" مينويسند :هدف اين مقاله اين است كه نشان
دهد ،سفرهاي زيارتي ،ارتباطات میانفرهنگي اجتماعي را تقويت ميكند .در اين پژوهش
يک نمونه تصادفي  598نفره از زائرين خارجي از چهار ملیت عراقي ،عربستاني ،كويتي
و بحريني در مشهد نشان مي دهد كه سفر زيارتي با دو ويژگي طول و تعداد سفر ،تأثیر
كامالً معنادار و مثبت بر ارتباطات میانفرهنگي (روابط اجتماعي و فرهنگي مهمان-
میزبان) دارد .اگرچه ناآشناييهاي زباني ،مانعي براي ارتباطات میانفرهنگي است ،اما
كنترل آماري اثر مانع زباني ،تأثیر طول و تعداد سفر بر ارتباطات میانفرهنگي ،همچنان
معنادار و مثبت باقي ميماند .نتايج اين مقاله نشان ميدهد كه زيارت به عنوان يک منسک
مذهبي ،فرصت ارتباطات غیركالمي متعددي را بین مهمان و میزبان فراهم ميآورد كه با
وجود ناآشناييهاي زباني ،ارتباطات میانفرهنگي را تقويت ميكند و دوم اينکه؛ زيارت
و سفرهاي زيارتي اين پتانسیل را دارد كه عليرغم موانع زباني و تفاوتهاي فرهنگي
زائرين ،پیوندهاي اجتماعي گوناگوني را در بین پیروان يک مذهب از ملیتهاي مختلف
ايجاد كند.
.0مباني و ادبیات نظري

انسانها در دنیاهاي متفاوت و فرهنگهاي گوناگون زندگي ميكنند .اين تفاوتها و
تمايزات فرهنگي باعث ميشود تا ارزشها و هنجارهاي رفتاري مردمان از فرهنگي به
فرهنگ ديگر بسیار متفاوت باشد و در هر سرزمیني سبک زندگي ،آيینها ،آداب و رسوم،
زبان ،پوشش و لباس ،و  ...خاص خود شکل بگیرد .در ارتباطات میانفرهنگي ،هدف
اين است كه مشکالت برقراري ارتباط بین افراد از فرهنگهاي گوناگون شناسايي ،تحلیل
و در صورت توانايي رفع شود(فرقاني ،1396 ،ص .)193 .از نظر جامعهشناسان ،ارزيابي
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و تحلیل فرهنگها با توجه به زمینه و بافت 1هر يک از آنها مورد مطالعه قرار ميگیرد.
براي نمونه گیدنز معتقد است جامعهشناسان تالش ميكنند تا آنجا كه ممکن است از
قضاوت درباره فرهنگهاي ديگر در مقايسه با فرهنگ خود اجتناب نمايند(گیدنز،1374 ،
به نقل از بشیر ،1396 ،ص.)96 .
از سوي ديگر آنچه مورد توجه انديشمندان حوزه علوم اجتماعي است ،ارتباطات
میانفرهنگي 2ميباشد؛ گاديکانست از جمله صاحبنظراني است كه به اين حوزه توجه
كرده است(بشیر ،1396 ،ص 96 .به نقل از گاديکانست .)Gudykunst, 2115 ،ارتباطات
میانفرهنگي از نظر گاديکانست «ارتباط میان افرادي از فرهنگهاي متفاوت» است
( .)Gudykunst, 2115, P. 314پژوهشگران در مطالعه ارتباطات میانفرهنگي تالش
مي كنند تا به اين سنال پاسخ دهند كه افرادي كه از تجربیات فرهنگي متفاوتي
برخوردارند ،چگونه يکديگر را درو ميكنند(همان .)97 ،با اين فرض كه درو متقابل
بشر امروز ،با انبوهي از گوناگونيها ،تعددها و تضادها مواجه است و اينها موانع عمده
ارتباطات در حوزه میانفرهنگي بهشمار ميآيند.
فطرت انساني و عقل دو وسیله مشترو میان همه انسانها ميتواند به عنوان
ابتداييترين ابزار براي ارتباط با اعضاي فرهنگهاي ديگر مورد استفاده و بهرهگیري قرار
گیرد .مشابهتهاي ديگري كه به داليل مختلف از جمله قرابتهاي جغرافیايي،
اختالط هاي نژادي ،اشتركات ديني و مذهبي ،تبادل كاالهاي فرهنگي و تجارب مشترو
تاريخي برخي همپوشانيهاي معنايي را بین اعضاي فرهنگهاي مختلف بوجود ميآورد.
تماسهاي صورت گرفته بین فرهنگهاي مختلف ،خود در پويايي و تحول فرهنگها
داراي نقشي قابل توجه است؛ چرا كه حركت انسانها و تماس فرهنگي با مردمان با
فرهنگهاي ديگر موجب تأثیر و تأثر فرهنگي و كنشهاي متقابل میان آنها ميشود .از

اين پديده در انسانشناسي فرهنگي و جغرافیاي فرهنگي به عنوان "اشاعه فرهنگي "3ياد

ميشود .فرهنگهاي مختلف به نسبت تفاوتهايي كه در عناصر خود با ديگر فرهنگها
1 . Context
2 . Intercultural Communication
3. Cultural Diffusion
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دارند ،در حوزه معنايي نیز با آنها متفاوتند؛ اين تفاوتها در مواردي ميتوانند موجب
عدم درو متقابل ،سوءتفاهم و گاهي نیز بیگانه انگاشتن طرف ديگر شوند .به همین
ترتیب ميتوان گفت كه هر چقدر زمینه هاي تشابهات معنايي افزايش يابد و عالوه بر
اشتراو در فطرت و عقل ابزاري اشتراكات در عناصر فرهنگي بیشتر باشد ،زمینه الزم
براي درو متقابل و بینفرهنگي افزايش مييابد .در ارتباطات میانفرهنگي به اين موضوع
پرداخته ميشود كه جوامع مختلف به عنوان واحدهاي انساني بهرهمند از فرهنگ چگونه
با يکديگر ارتباط برقرار ميكنند .در اين حوزه ،رفتارهاي فرهنگي متفاوت در میان ملل

مختلف نیز مورد مطالعه قرار ميگیرد؛ بطور مثال نیسبت ۱در مقاله خود به اين مسئله

اشاره ميكند كه ساكنان شرق آسیا انگارهاي كلگرايانه 2از جهان پیرامون خود دارند در
حالیکه افراد در جوامع غربي بیشتر بر قاعده و منطق براي هدايت كنشهاي خود بهره
ميبرند( Nisbett, 2113به نقل از بشیر  ،1396ص .)97 .گاديکانست در مقدمه كتاب
خويش ،تمامي نظريههاي ارتباطات میانفرهنگي را ذيل هفت دسته ميآورد .جدول
شماره  ،1گروهها و مصاديق نظريههاي ارتباطات میانفرهنگي را نشان ميدهد.
جدول  .7گروههاي نظريههاي ارتباطات میان فرهنگي (گاديكانست ،مقدمه)

طیف و گروه نظريهها

موارد نظريهها

ادغام فرهنگ و ارتباطات

الف -نظريه سازهگرا
ب -نظريه مديريت هماهنگ معني
ج -ارتباطات فرهنگي

تبيين تفاوتهاي فرهنگی در ارتباطات

الف -نظريه چهره-مذاكره
ب -نظريه محدوديتهاي مکالمه
ج -نظريه نقض پیشبیني

نظریههاي بين گروهی/بين فرهنگی با

الف -همگرايي فرهنگي

تأكيد بر پيامدهاي موثر

ب -مديريت اضطراب/عدم قطعیت
ج-تصمیمگیري منثر
د -نظريه جامع ارتباطات بین قومي

۱

.Nisbet
2. Holistic
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نظریههاي بين گروهی/بين فرهنگی با

الف -انطباق بین فرهنگي
ب -نظريه همفرهنگي

نظریههاي متمركز بر مدیریت هویت یا

الف -هويت فرهنگي

مذاكره درباره هویت

ب -مديريت هويت

تمركز بر همسازي و انطباق

ج -مذاكره درباره هويت
نظریههاي متمركز بر شبکههاي

الف-شبکهها و نظريه توانش ارتباطاتي

ارتباطی

در رابطه با گروه غیرخودي
ب -شبکههاي درونفرهنگي در برابر
شبکههاي بین فرهنگي
ج -شبکهها و فرهنگپذيري

نظریههاي متمركز بر فرهنگپذیري و

الف -نظريه فرهنگپذيري ارتباطات

سازگاري

ب -مدل فرهنگپذيري ارتباطات
ج-نظريه مديريت اضطراب/عدم قطعیت
براي سازگاري
د -ارتباطات در نظريه حاالت
همسانسازي ،انحراف و از خودبیگانگي
ه -نظريه طرحوارهاي انطباق

در میان اين نظريات ،سه نظريه ذيل ارتباط وثیقي با موضوع پژوهش دارد )1 :نظريه
همسازي ارتباطات (گالويز و ديگران )2 ،)1995 ،نظريه انطباق بین فرهنگي ( Orbe,

 )1998bو  )3نظريه همفرهنگي ( )Orbe, 1998bكه مورد بحث قرار ميگیرند .نظريات
ارتباطات میانفرهنگي بر انطباق میان ارتباطگران متمركز ميشوند .اين مفهوم هنگامي
محقق ميشود كه تفاوت هاي گوناگون فرهنگي در عرصه ارتباط افراد ،گروهها و
فرهنگها نمود و بروز مييابد(بشیر و روحاني ،1388 ،ص.)111 .
اصطالح تطابق بین فرهنگي 1چنین تعريف ميشود« :پديدهاي است پیرامون افرادي
كه در موقعیتي به لحاا فرهنگي ـ اجتماعي ناآشنا قرار ميگیرند و قصد برقراري و تداوم
- Cross-cultural adaptation

۱
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يک روابط نسبتاً پايدار دوجانبه 1و كاربردي با محیط را دارند ».هسته اين تعريف ،متناسب
بودن 2فرد-محیط بین شرايط دروني و شرايط جديد محیطي ميباشد (گاديکانست،2115،
ص.)381 .
مفاهیم ديگر مرتبط با اين مفهوم در جدول شماره  2به شرح زير است:
جدول  .0مفاهیم نزديک به مفهوم تطابق

پذيرش عناصر فرهنگي جريان غالب

همگونسازي

Assimilation

فرهنگپذیري

Acculturation

تنظيم

Adjustment

واكنشهاي روانشناختي به
چالشهاي بین فرهنگي

اتحاد

Integration

مشاركت اجتماعي در جامعه میزبان

جامعه میزبان
اكتساب و استفاده از تعدادي از
جنبههاي عناصر فرهنگي جريان غالب

(گاديكانست ،0225،ص)932 .

انديشمندان مکاتب غربي در رابطه با ارتباطات میانفرهنگي و نقش مناسک و آيینها
در تقويت همگرايي ،نظرياتي را ارائه كردهاند .در برخي از آنها عوامل همگرايي میان
مردم و فرهنگهاي مختلف تئوريزه شده است .از نظر دوركیم ،نمادهاي ديني نوعي
خصلت بازتابندگي نیز دارند .اين نمادها ،عالوه بر آنکه بازنماي حیات اجتماعياند ،در
ساخت و تغییر آن نیز مشاركت دارند .عالمتهاي نمادين براي هر گروهي ،نوعي كانون
تجمع و هماهنگي است كه وحدت اجتماعي را در قالبي عاديتر براي همگان محسوس
ميكند(دوركیم ،1383 ،ص .)316 .نمادها و نظام نمادين مذهبي ،برساختههاي اجتماعي
هستند كه خودشان نیز در مراحل بعدي در ساختن اجتماع دخالت ميكنند .از نظر
دوركیم ،وجدان اخالقي و وجدان جمعي در بستر مناسک جمعي در فرد ايجاد و تقويت
ميشود .افراد طي همین تشريفات مناسکي ،با هم پیوند پیدا ميكنند ،به يکديگر نزديک
ميشوند و ارتباط و صمیمیت متقابلشان بیشتر ميشود(امینورزلي ،1395 ،ص.)12 .

Relatively stable,reciprocal relationship
fit

۱
۲
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بنابراين ،محتواي آگاهي جمعي افراد از رهگذر حضور در آيینها ساخته ميشود يا
تغییر ميكند .افراد در بستر آيینها ،از حیات فردگرايانه روزمره ،به جهان حیات اجتماعي
و وجدان جمعي و آگاهي جمعي پیوندي مجدد پیدا كرده و موقعیت وظیفهشان نسبت
به جامعه را در خود بازتولید و تقويت ميكنند .لذا آيینها عمالً همبستگي اجتماعي و
اقتدار اخالقي مالزم با آن را تداوم بخشیده و بازتولید ميكند .نکته مهم ديگر اين است
كه ذهنیت مذهبي منمنان با آنچه دوركیم« ،ذهنیت عبادي» مينامد ،از خالل همین آيینها
تحقق مييابد .به تعبیر دقیقتر ،آيینها ،وجدان اخالقي فرد و اجتماع و رابطه فرد به
گذشته و وابستگي او به اجتماع را در بستري از ايمان مناسکي و در بستري از ذهنیت
مذهبي ايجاد ميكنند .از سوي ديگر مهمترين مخاطب آيینها ،درون افراد است .تصوراتي
كه در بستر مناسک ،در درون فرد برانگیخته ميشود؛ آنهايي هستند كه براي كاركرد
نیکوي حیات اخالقي منمنان ،ضروري هستند(امینورزلي ،1395 ،ص.)12 .
در انديشههاي فلسفي و كالمي اسالم ،ضمن توجه به تفاوتهاي خلقت انسانها به
عدم تفرقه و گرويدن به وحدت میان آنها تأكید شده است .از جمله مهمترين شواهد
قرآني اين مطلب ميتواند به (انفال( ،)42/حجرات( ،)11/انفال( ،)75/آل عمران)113/و
(آل عمران )115/اشاره كرد .در دين  religionاز واژه  religioكه معناي ريشهاي آن،
پیوند دادن است(نصر ،1382 ،ص ،)13 .اسالم كاملترين و آخرين دين به شمار ميرود.
اسالم از آغاز تا به انجام ،بر مفهوم توحید مبتني شده است ،زيرا خدا واحد و وحدت
آغاز و انجام اسالم است .بدين معنا كه دين ازلي مبتني بر توحید با خود حضرت آدم
(علیهالسالم) آغاز شد و با پیامبران صاحب شريعت پايههاي تبلیغ دين كه بر وحدانیت
خداوند بنا نهاده شده بود به عصر نبوي و رسالت حضرت ختمي مرتبت(ص) منتهي و
متصل شد.
دين اسالم بر پیوند و تحکیم روابط میان مسلمانان تأكید ميكند .چون يکي از آثار
اختالف و تفرقه اين است كه قدرت مسلمین در برابر دشمنان شکسته ميشود و اين امر
مانعي جدي براي شکلگیري امت واحده ميشود .منشأ وحدت و همافزايي در چند
محور قابل احصا است .خداوند ،منشأ الفت و محبّت میان منمنان است« .و اعتصموا
بحبل اللَّه جمیعا و التفرّقوا»(آل عمران .)113 ،در اين آيه «حبل اهلل» به قرآن ،اسالم و
امام (علیهالسالم) تفسیر شده است(مجمعالبیان ،ذيل آيه) .در اينجا محور وحدت ،دين
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خداست .در مرحله بعد ،قبول واليت انبیاء الهي (علیهم صلواتاهلل) و ائمه معصومین
(علیهمالسالم) و سپس قرآن كريم است .همچنین از محورهايي ديگري كه ميتوان به
مثابه عامل وحدتآفرين ذكر كرد ،آيینها و مناسک اسالمي است .حج ،عامل اتحاد
مسلمانان است« .و الحجّ تقربة للدّين» (ق  .)2 /252چرا كه محوريت در حج دين
خداست كه در اين كنگره عظیم مسلمانان را گردهم ميآورد .لذا اصول مشترو مانند
توحید و وحدانیت خداي متعال ،نبوت پیامبر(ص) ،برائت از مشركین و كفار ،مسلمانان
را به وحدت امت اسالمي دعوت ميكند.
امیرالمنمنین حضرت على (علیهالسالم) كاركرد مالقات در آيینها و مناسک را تَقووييةً
لِلدّيني معرفي ميفرمايد .بدون شک خود همین اجتماع كه فقط افراد يکديگر را مىبینند
در تقويت دين منثر است .بنابراين ،آيین اربعین به لحاا تماس فرهنگي و ارتباطات بین
فردي و بینگروهي خود منشأ همگرايي و وحدت مسلمین است .اما نبايد از موانعي كه
در همگرايي مسلمین وجود دارد ،غافل شد .دشمنان اسالم «وحدت اسالمي» را به
«وحدت مذهبي» تقلیل ميدهند و همواره در جهت اختالفانگیزي مذهبي تالش ميكنند.
بديهى است كه منظور علماى روشنفکر اسالمى از وحدت اسالمى ،حصر مذاهب به يک
مذهب و يا اخذ مشتركات مذاهب و طرد مفترقات آنها -كه نه معقول و منطقى است و
نه مطلوب و عملى -نیست ،بلکه متشکل شدن مسلمین در يک صف در برابر دشمنان
مشتركشان است(مطهري ،1358 ،ج .)26 -25
برخي صاحبنظران ،عناصر سازنده ملیت را سرزمین ،نژاد ،زبان ،تاريخ و منافع
مشترو برشمردهاند؛ درحالى كه در آيین اسالم تنها عنصر راستین پیوند میان اعضاى يک
ملت ،عامل ايمان است كه درحقیقت يگانه عنصر اصیل ملیتساز در نظام اسالمى بهشمار
مىرود(عمیدزنجاني ،1361،ص .)67 .بنابراين فارغ از اين عناصر ،با تمسک به وحدت
اعتقادى مىتوان بنیادهاى يک جامعه را پىريخت؛ جامعهاى كه ايمان و تعهد افراد به
مکتب جهانشمول اسالم ،تمام افراد جامعه را به يکديگر پیوند داده است(همان.)73 ،
يکي از مهم ترين اصول در سیاست خارجى جمهورى اسالمى ايران ،پیوند وحدت
جهان اسالم است .امام خمینى(ره) عقیده داشت كه اسالم آمده است تا ملل دنیا را ،اعم
از عرب و عجم ،ترو و فارس و  ...با هم متحد كند و يک امت بزرگ به نام امت اسالم
در دنیا برقرار كند .از اين رو ،دولت اسالمى نیز بايد سیاست كلّى خود را بر پايه اتحاد
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ملل اسالمى ق رار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسى ،اقتصادى و فرهنگى جهان اسالم را
تحقق بخشد(امام خمیني1411 ،ق ،صص .)211-174 .طبعاً درهمتنیدگي ديانت ،سیاست
و فرهنگ ايجاب ميكند كه اين وحدت مدنظر چیزي بیش از يک ائتالف سیاسي صرف
باشد؛ نمودها و نمادهاي اين وحدت در عرصه هويت اسالمي و بلکه انساني را ميتوان
در آيینهاي ديني و رويدادي فرهنگي نظیر اربعین به وضوح مشاهده كرد.
آيین اربعین هر ساله در بیستم صفر و مصادف با اربعین حضرت سیدالشهدا
(علیهالسالم) برگزار مي شود .اربعین در اعتقادات شیعه جايگاه برجستهاي دارد 1و بر
اساس گرايشهاي اعتقادي عامل وحدتآفرين شیعیان محسوب ميشود .چرا كه بر
اساس اشتراكات مذهبي شکل ميگیرد .حركت مردم در مسیرهاي منتهي به كربال و از
اقصي نقاط جهان و در مکان خاص (حرم مطهر حضرت سیدالشهدا علیهالسالم) و زمان
خاص(اربعین) به حفظ ارتباط و همگرايي هرچه بیشتر آنها منجر خواهد شد .اين آيین
موجب تقويت روابط میان فردي و میان فرهنگي ملل مختلف خواهد شد و در انتقال
پیامهاي عاشورا ،احساس همبستگي شیعیان و كسب هويت جهاني براي آنان نقشي
اساسي خواهد داشت(امینورزلي ،1395 ،ص .)57 .به همین دلیل يکي از كاركردهاي
مهم اربعین ،ارتباطات میانفرهنگي میان زائران كشورهاي مختلف است.
.9راهبردهاي همگرايي از منظر ارتباطات میانفرهنگي

تکثر و تنوع فرهنگي فراوان ملت هاي مسلمان در حماسه اربعین حسیني واقعیتي
انکارناپذير است .برخالف برداشت هاي مرسوم آكادمیاي غرب از چندفرهنگي كه با
تاريخ تحوالت فرهنگي آنها عجین شده است و تالش زيادي براي مديريت چندفرهنگي
از مسیرهاي توسعه و رفاه در آن كشورها شده است ،در مقابل ،مکتب اسالم بر ارتباط
میان ملل مختلف و داراي هويتهاي فرهنگي گوناگون تأكید كرده و در جهت برقراري
انس و الفت میان آنها دستور ديني تجويز كرده است.

 - 1زیارت اربعین یکی از نشانههای پنجگانه شیعه محسوب شده است .عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَامَاتُ
الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ وَ التَّخَتُّمُ بِالْیَمِینِ وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِیمِ (عالمه مجلسی؛ بحاراألنوار ،ج  ،۲۸ص )۵۷
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در اينجا به مهمترين سیاستهاي ناظر به داللتهاي راهبردي مربوط به همگرايي
اشاره ميشود .اين سیاستها را ميتوان در دو سطح كالن و خرد دستهبندي كرد-1 .
راهبردهاي كالن معرفتي و تمدني  -2سازوكارهاي فرهنگي -ارتباطي .در سطح اول
سیاست هايي مانند بسط مشتركات و قبض اختالفات قابل ذكر است .در سطح دوم
مواردي مانند سیاستهاي رسانهاي ،سیاستهاي آموزشي ،فراگیري زبان و سیاستهاي
اقتصادي طرح ميشود.
 .2راهبردهاي كالن معرفتي و تمدني
 .2-7بسط مشتركات

بسط مشتركات در سه حیطه باورها ،ارزشها و نگرشها مورد توجه است .از آنجايي كه
زائران مسلمان از مذاهب و فرق مختلف در اربعین حضور مييابند ،تأكید بر اشتراكات
سه سطح مذكور داراي اهمیت فراواني است .در مبحث باورها و اعتقادات كه اصل
همگرايي بر آن استوار است ،توحید و وحدانیت خداوند متعال و ايمان به رسالت حضرت
رسول (ص) ،اعتقاد به معاد و ايمان به قرآن كريم جزو مشتركات مسلمانان بهشمار
ميآيند.
در انسانشناسي قرآني اصل بر «برابري» است .تأكید قرآن بر تساوى ذاتى نوع بشر
در برابر خداوند وجهى است كه در مفهوم «برابرى» رايج در انديشه لیبرالیسم و
سوسیالیسم غربى جايگاهى ندارد .اين مفهوم از تساوى نوع بشرى بر انسانشناسى
اسالمى كه بر اصلاالصول كرامت انسانى استوار است ،پىريزى شده است .در كنار اين
مفهوم از برابرى دو مفهوم ديگر برابرى كه در انديشه سیاسى غرب بر آن تأكید شود ،در
جهانبینى اسالمى نیز مورد توجه قرار مىگیرد .برابرى انسانها در خلقت است كه از
بديهیات اسالم شمرده مىشود .اگر چه تفاوتهايى مفهومى و تئوريک برابرى طبیعى و
حقوقى غربى دارد ،اما در مفهوم كلى آن مورد توافق انديشه اسالمى است(مجموعه
مقاالت دومین همايش مردمساالرى دينى؛  ،1388ج  ،1ص .)283 .انديشمندان مسلمان
از جمله امام خمیني(ره) بحث فطرت انسان را مورد توجه قرار دادهاند و از اين منلفه
وجودى بشر براى اثبات برابرى ذاتى نوع بشر كمک گرفتهاند .ايشان با استفاده از مبناى
فطرت به يگانگى ذاتى انسانها حکم مىكند .از نظر ايشان همه انسانها از فطرت مشتركى
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برخوردارند كه آنها را مستحق كرامت ذاتى نزد حضرت حق ميكند(همان ،صص-284 .
.)283
در مکاتب انگلیسي ،فرانسوي و آلماني سنالي انسانشناختي در خصوص ماهیت و رابطة
خود و ديگري است .خود و ديگري را در دو مرتبه ميتوان مورد تحلیل قرار داد؛ اول
در مرتبة طبیعت و دوم در مرتبة فرهنگ .قرآن كريم با مفاهیم كلیدي خلق و جعل به اين
دو سطح اشاره كرده است 1.مرتبة اول همان مرتبة «آفرينش» و «آغاز» انسان است پیش
از آنكه ارادة وي منثر باشد ،ولي مرتبة دوم مربوط به «پیدايي» و «انجام» انسان است كه
نقش اراده در شکلگیري رابطة خود و ديگري لحاا ميشود(اسالميتنها و غمامي،1395 ،
ص.)261 .
بنابراين ،انسانشناسي قرآني را ميتوان در مرتبة طبیعت با مفهوم «خلق» پیگیري
كرد .مفهوم «خلق» پیوندي عمیق با مفاهیمي مانند «امر»« ،فطرت» و «جعل» دارد .مفهوم
نخست بیشتر به مباحث انسان شناختي ماقبل دنیا اشاره دارد ،اما دو مفهوم ديگر ناظر به
ساحت حضور انسان در دنیا است .جعل و خلق هر دو به معناي ايجاد هستند با اين
تفاوت كه خلق به حوزه تکوين اختصاص دارد ،اما جعل در مرحلة بعد از خلق است كه
توامان به حوزه تکوين و تشريع اشاره دارد .طباطبايي ،جعفري و مطهري در بررسي آيات
خلقت ،قائل به «آفرينش مستقل انسان» و «ثبوت انواع» هستند و نظريه تطور را يک
فرضیه اثبات نشده ميدانند .بنابراين ،انسانها در طبیعتشان كامالً برابرند و آنچه بعد از
خلقت رخ ميدهد ،انتشار است نه تطور:
خَلَقَکُمْ مِنو تُرابٍ ثُمَّ إيذا أَنوتُمْ بَشَرٌ تَنوتَشِرُون (روم)21 /
در نگاه قرآني جعل در تداوم مسیر خلق است و به هیچ وجه فرهنگ در مقابل طبیعت
تعريف نميشود ،همانطور كه فطرت و دين همسو با يکديگر تعريف شده
است(روم .)31/مهم ترين تعبیر در مورد طبیعت انساني در قرآن« ،خداخواهي» انسان
است :وَ ما خَلَقوتُ الوجينَّ وَ الوإينوسَ إيالَّ لِیَعْبُدُون (ذاريات .)56 /به همین سبب ،انسان در اين
رهیافت ،قرآن بر اساس دلباختگياش به خدا تعريف ميشود؛ «حي حيّ متألّه» .انسان

 - 1یا أَیُُّهَا النَُّاسُ إِنََّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا (آیه  11سوره حجرات)
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فطرتاً خداخواه است كه نتیجة آن برابري و متحد بودن آنهاست(اسالميتنها و غمامي،
 ،1395ص.)261 .
 .2-0قبض اختالفات

مسئله «اختالف» گروههاي هويتي مختلف در اربعین و پذيرش تمايزات آشکار(رفتارها)
و پنهان(باورها ،ارزشها و نگرشها) آنها سبب ميشود تا اين تمايزات به صورت
مديريتشدهاي به سمت شناخت بیشتر هدايت شود و از اختالفات جلوگیري شود.
مداراي فرهنگي و تساهل و تسامح در تماسهاي فرهنگي میان جامعه میزبان و مهمان
در برقراري ارتباط متقابل و درو طرفین اثرگذار ميباشد .در مقابل ،عدم تفاهم و فقدان
درو متقابل منجر به دعواها و ستیزهاي بيمورد و جزئي ميشود كه در نهايت منجر به
فاصله ارتباطي هر دو طرف ارتباطي ميشود .حساسیتهاي فرهنگي و ارتباطي هر ملتي
بايد شناخته شود .اين شناخت از طريق گفتگو ،آموزش در رسانهها ،بازديدها و
گردهمايي ،و نظاير آن بدست ميآيد.
به شکل عملیاتي و در سطحي خردتر ميتوان به برپايي موكبهاي پیادهروي اربعین
در مسیرهاي داخل عراق و خارج عراق اشاره كرد .يکي از كاركردهاي اين موكبها در
زمینه حل اختالفات اجرايي ميباشد .قبیلهها و عشاير عراقي كه به هر دلیل ممکن است
اختالفات قومي ،عشیرهاي و خانوادگي داشته باشند را ميتوان با استفاده با سیاستها و
راهبردهايي مشاركت آنها در يک موكب را جلب كرد تا اين احساس همدلي و صمیمیت
آنها از بار اختالفي آنها بکاهد.
همچنین برپايي مشترو موكبهايي با ملتهاي ديگر ،موجب نزديکي دلها ميشود؛
تا جايي كه اين حضور به برهم زدن نظم سنتي پذيرايي جامعه میزبان نینجامد و آنها را
آزرده نکند .در مسیر نجف به كربال اين همکاريهاي مشترو نسبت به مسیرهاي ديگر
مثل مسیر بغداد كربال بیشتر به چشم ميخورد .اما مسیر بغداد به كربال به طور كامل
«عربیزه» است تا «ايرانیزه» .اين مسیر عربيترين مسیر پیادهروي به سمت كربالست .در
اين مسیر به ندرت غیرعرب ديده ميشود(بهمننژاد .)1398 ،بنابراين« ،دور شدن اربعین
از ماهیت مردمي»« ،ايرانیزه شدن و برهم خوردن نظم سنتي پذيرايي عراقيها» و همچنین
«بروز اختالف سطح خدمات میان موكبهاي ايراني و عراقي» نمونههايي از آسیبهايي
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هستند كه در مصاحبههاي میداني از پیادهروي اربعین مطرح شده است(امینورزلي،
.)1395
 .5سیاستهاي فرهنگي  -ارتباطي
 .5-7سیاستهاي رسانهاي

در اين محور توجه به آموزشهاي میانفرهنگي از طريق رسانههاي جمعي بهويژه
تلويزيون قابل توجه است .واقعیت اين است كه از يک طرف رسانههاي جهان به دلیل
دشمني و خوي خصمانهشان نسبت به مسلمانان ،پوشش كامل و مطلوبي از اربعین ارائه
نميكنند و از طرف ديگر ،در رسانههاي برخي كشورهاي اسالمي نیز پوشش خبري ديده
نميشود .اين رسانهها يا اصالً چنین اخباري را پوشش نميدهند يا با سانسورهاي خبري
نمايش مي دهند .بنابراين ،زائراني كه از اين كشورها به عراق عزيمت ميكنند ،با عدم
شناخت فرهنگ جامعه عراق مواجه ميشوند و براي برقراري ارتباط میانفرهنگي با آنها
دچار مسئله ميشوند.
هرچند اربعین حسیني (علیهالسالم) در يک زمان كوتاه اتفاق ميافتد ولي اثرات
جهاني ،بینالمللي و منطقهاي دارد و ميتوان از آن به عنوان يک «ابررويداد »1ياد كرد.
برجستهشدن خبر اربعین در رسانههاي جهاني باعث ميشود تا موضوع اربعین به يک
جريان ديني و فرهنگي تبديل شود و با استمرار پخش آن به ابررويداد رسانهها مبدل
گردد .البته اين آيین معنوي از نگاه شیعه «ابر نعمت» تلقي ميشود؛ چرا كه بركات فراوان
فرهنگي و تمدني با خود به همراه دارد.
سیاست رسانهاي مطلوب اين است كه رسانهها وقت خود را صرفاً محدود به
اطالعرساني مربوط به خدماترساني به زائرين اربعین نکنند؛ چون در اين صورت رسانه
دچار روزمرگي شده و جهتگیري غلطي نسبت به واقعه بزرگي همچون اربعین خواهند
داشت .به بیاني ديگر ،اين رسانهها بايد به صورت همزمان بر شور و شعور آيیني مناسک
ديني تمركز و تأكید كنند .تركیب اين دو ميتواند همافق شدن ذهني و همروح شدن
حسي را به ارمغان آورد.

. Mega event
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 .5-2سازوكارهاي آموزشي

در اين سیاست توجه به مباحث آموزشي كه در كتب مدارس گنجانده ميشود،
راهگشاست .بهطوري كه با آموزش فرهنگ جوامع مختلف بهويژه فرهنگ عراقي ،باعث
ميشود نوجوانان و جوانان نسبت به فرهنگ ملل مختلف و فرهنگهاي گوناگون اسالمي
شناخت بیشتر داشته باشند و ارتباط مطلوبي با آنها برقرار كنند .انتخاب بخشهاي
كوچکي از سفرنامهها و مطالعات میداني پژوهشگران كه نمايانگر فرهنگ جامعه میزبان
باشد ،آشنايي الزم را به شركتكنندگان در آيین اربعین ارائه ميدهد.
 .5-9فراگیري زبان

سه زبان فارسي ،عربي و آذري سه زبان اصلي اكثريت شیعیان بهشمار ميآيد .اگرچه
ناآشناييهاي زباني ،مانعي براي ارتباطات میانفرهنگي است(يوسفي و ورشوئي،1388 ،
ص ،)117 .اما در آيین اربعین ،فرصت ارتباطات غیركالمي متعددي بین میهمانان و میزبان
فراهم ميآيد كه با وجود ناآشناييهاي زباني ،ارتباطات میانفرهنگي را تقويت ميكند و
دوم اينکه؛ زيارت و سفرهاي زيارتي اين پتانسیل را دارد كه عليرغم موانع زباني و
تفاوتهاي فرهنگي زائرين ،پیوندهاي اجتماعي گوناگوني را در بین پیروان يک مذهب
از ملیتهاي مختلف ايجاد مي كند .بنابراين در اربعین آشنايي زباني زائرين ،هم ارتباطات
میانفرهنگي را تقويت ميكند و هم تجارت ارتباطي مشتركي را براي زائرين كشورهاي
مختلف رقم ميزند(همان ،صص 117 .و .)129
آموزش زبان عربي يکي از راهکارهاي ارتباطي با مردم عراق است كه اخیراَ در
آموزشهاي غیررسمي مورد استقبال عالقهمندان قرار گرفته و يکي از تمهیدات ارتباطات
میانفرهنگي مطلوب با ملت عراق همین زبان عربي بهشمار ميآيد .فراگیري زبان عربي
توسط ايرانیان و زبان فارسي توسط عراقيها موجب شده تا تعامالت دوجانبه و انتقال
پیام و ايجاد ارتباط و فهم متقابل مناسبي برقرار شود .نمونه بارز اين ارتباط زباني در
شهرهاي مشهد و قم ديده مي شود كه بازاريان با زائران عراقي با لهجه عراقي صحبت
ميكنند .از طرف ديگر با تردد ايرانیان به عراق ،عراقيها را براي فراگیري زبان فارسي
ترغیب ميكنند و با ايرانیان به زبان فارسي ارتباط برقرار ميكنند .تکلم ملتهاي مسلمان
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به زبان يکديگر بر میزان عالقه و محبت آنها ميافزايد و ارتباط بسیار منثر میان آنها رخ
ميدهد و اين عامل منجر به تقويت ارتباطات میانفرهنگي ميشود.
 .5-2سازوكارهاي اقتصادي

حوزه اقتصاد عامل ديگري در همگرايي ملتهاي دنیاي اسالم است .در اين حوزه فرهنگ
جامعه میزان در زمینههاي مبادالت اقتصادي ،سرمايهگذاريهاي اقتصادي ،توريسم،
گردشگري سالمت ،واردات و صادرات ،توجه به سبک زندگي و معیشتي جامعه میزبان
و نحوه ايثار اقتصادي داراي اهمیت است.
مردمي بودن ارتباطات از نوع ارتباطات بینالمللي موجب ايجاد الفت و صمیمیت
میان دولتهاي اسالمي ميشود .آيین اربعین به دلیل نقش محوري مردم در آنها،
خودجوش و داوطلبانه بودن ،چرخه اقتصادي مردمنهاد نمونه آشکاري از مردمي بودن
آن است .ايثار و پذيرايي مردم عراق و شکلگیري اقتصاد مردمي جامعه میزبان و حمايت
دولتها از استقرار موكبها در مسیرهاي اربعین يکي از مهمترين آثار بهكارگیري
سازوكارهاي اقتصادي ميباشد .در مسیرهاي پیادهروي اربعین انواع پذيرايي صلواتي از
محصوالت محلي و بومي جامعه میزبان انجام ميشود .آشنايي با غذاهاي عراقي زمینهاي
براي شناخت بیشتر ذائقه مردم عراق است .اين شناخت براي بازاريابي كاالهاي ايراني و
ارتباطات میانفرهنگي بیشتر با ملت عراق بسیار منثر خواهد بود.
به هر حال ،يکي از راهبردهاي ارتباطات میانفرهنگي مهماننوازي و پذيرايي دو ملت
از يکديگر است .با اين راهبرد ،زائران هم از نظر غذايي تأمین ميشوند و هم از نظر جا
و مکان .به همین دلیل ،زائران با يک سفر معنوي و زيارتي نسبتاً كم خرج و كم هزينه
روبرو ميشوند .اگرچه هزينه حمل و نقل بیشترين سهم را از كل مخارج سفر اربعین به
خود اختصاص ميدهد ،لیکن به دلیل اينکه زائران در بخشهاي اسکان و تغذيه هزينهاي
متحمل نميشوند و زائران ميتوانند از نذورات مسیرهاي كربال استفاده نمايند ،در مجموع
ميتوانند يک سفر زيارتي نسبتاً كمخرج داشته باشند.
نتیجهگیري

راهپیمايي اربعین به مثابه ابررويداد فرهنگي ،ظرفیتها و فرصتهاي فراواني براي
همگرايي ملتهاي مسلمان با يکديگر ايجاد ميكند .آيین اربعین نماد وحدت اسالمي و

داللتهاي راهبردي ارتباطات میانفرهنگي براي همگرايي اسالمي  /...علي احمدي ،محمدحسین شعاعي

95

نمايش اقتدار ملت مسلمان است .همگرايي ملل مسلمان در اربعین زمینهاي براي
تمدنسازي اسالمي و مصداق كامل «امت واحده» است .چنین امتي با حركت از نقاط
مختلف ج غرافیاي فرهنگي جهان اسالم و به حاشیه راندن مرزهاي سیاسي ،قومي ،نژادي
و زباني به اقیانوس امت اسالمي ملحق ميشوند.
بهرهگیري از راهبردها و سیاستها و سازوكارهاي الزم در تقويت ارتباطات
میانفرهنگي ملتهاي مسلمان در آيین اربعین نقش اساسي دارد .سیاستهاي كالن
فرهنگي ارتباطي ،بسط مشتركات ،قبض اختالفات ،سیاستهاي رسانهاي ،سیاستهاي
آموزشي ،فراگیري زبان ،سازوكارهاي اقتصادي از جمله محورهاي منثر در
مطلوبیتبخشي به ارتباطات میانفرهنگي ملتها با جامعه میزبان به شمار ميآيند.
عليرغم مشکالت و موانع فرهنگي و زباني در برقراري ارتباطات میانفرهنگي در
اربعین ،اين پتانسیل براي تسهیل ارتباطات بینفردي و بینگروهي از طريق راهبردها و
سازوكارهاي ذكر شده در مقاله تأمین ميشود .با استفاده از نظريه تطابق میانفرهنگي،
سازوكارهايي مانند گفتگوي همدالنه ،پذيرايي از میهمانان ساير كشورها ،ارتباطات
غیركالمي و نظاير آن بر تقويت ارتباطات میانفرهنگي ملتهاي حاضر در اربعین در
قالبهاي همگرايي ،فرهنگپذيري ،تنظیم و اتحاد ميافزايد و بر كیفیت ارتباطات آنها
مطلوبیت ميبخشد.
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